
На основу члана 40. став 5. и 6, у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. став 1. тачка 14, члана 52. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
члана 25. став 1, 2, 3. и 4, у вези  члана 27. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева(„Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст),  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА  
 

 
I 

 

 За заменика секретара Скупштине града Краљева поставља се Верица 
Николић, дипломирани правник. 

II 
 

Верица Николић, дипломирани правник, ће обављати функцију заменика 
секретара Скупштине града Краљева до конституисања новог сазива Скупштине 
града Краљева. 

 
                                                          III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева". 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 40. 
став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. став 1. тачка 
14. и члана 52. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), и члана 25. став 1, 2, 3. и 4, у вези члана 27. Пословника о 
раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22-
пречишћен текст) . 

 Наведеним одредбама, између осталог, предвиђено је да секретар 
Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своју дужност, да се заменик секретара Скупштине 
поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар 
Скупштине и да се против акта о постављењу секретара односно заменика 
секретара Скупштине може поднети тужба Управном суду у року предвиђеном 
законом .   

Председник Скупштине је у складу са одредбама члана 40. став 2. и 6, у 
складу са чланом 63. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 
25. став 2, у вези са чланом 27. став 2. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст),     



поднео предлог за постављење Верице Николић, дипломираног правника, за 
заменика секретара Скупштине града Краљева.  

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
године, већином гласова од присутног броја одборника, поставила Верицу 
Николић, дипл.правника, за заменика  секретара Скупштине града Краљева. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана доношења решења. 

 
 
Скупштина града Краљева 
Број:02-4/2023-I 
Дана: 24. јануара 2023. године 

                                                        Председник 
                                                          Скупштине града Краљева 

                                                               Ненад Марковић,  дипл.инж.саобраћаја,с.р.      


